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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Ekološko kmetijstvo idealno za socialno podjetništvo 

V Murski Soboti je 29. oktobra potekal javni strokovni posvet z naslovom Možnost ekološke pridelave v povezavi s socialnim 
podjetništvom, ki sta ga organizirala Društvo zeliščarjev Pomurja in kmetijsko živilski tehnološki center Pan - Nutri. V uvodnem 
predavanju je Tadeja Kvas Majer z Ministrstva za kmetijstvo predstavila sedanje stanje, smeri razvoja in bistvene strateške usmeritve 
na področju ekološkega kmetovanja v Sloveniji ter akcijski program spodbujanja razvoja socialnega podjetništva na podeželju. Z vidika 
nadaljnjih ukrepov za razvoj podeželja do leta 2020 je prav ekološko kmetijstvo idealna panoga za razvoj socialnih podjetij, ki bodo v 
ta namen deležna različnih spodbud, iz evropskega socialnega sklada pa različnih nadomestil za plače zaposlenih iz ranljivih skupin. 
Pogoj je, da deluje najmanj pet let oziroma, da se je po petih letih socialno podjetje sposobno samo preživeti in trajno obstati ter 
ohranjati delovna mesta.  
Več: www.p-inf.si/aktualno/pomurje/ekolosko-kmetijstvo-idealno-za-socialno-podjetnist/ 
 

Prenovljena podatkovna zbirka ekološkega semena  

Za ekološko pridelavo se sme uporabljati samo tisto ekološko pridelano seme, semenski krompir in drug vegetativni razmnoževalni 
material, ki je bil pridelan v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 
128/06 ), Uredbo Sveta (EGS) št. 834/2007 in Uredbo Komisije (ES) št. 889/2008. Na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje se nahaja ažurirana podatkovna zbirka ekološkega semena, ki je bila objavljena 22. oktobra: http://skrci.me/e1UJJ 
 

Agencija je začela z izdajo odločb o predplačilih neposrednih plačil za leto 2013 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je, v skladu s 30. c členom Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/1, 80/12 in 85/13), začela z izdajo odločb o predplačilih neposrednih plačil za leto 2013 tistim 
kmetijskim gospodarstvom, ki so bila najbolj prizadeta zaradi posledic suše v letu 2013. Za izvedbo predplačil je skupno namenjenih 
9,7 milijonov evrov finančnih sredstev, ki bodo nakazana približno 6.200 upravičencem. Več: http://skrci.me/8A9LF 
 

Dopolnitev navodila za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 3. septembra javnost obvestilo, da bodo s 1. januarjem 2014 določena kmečka gospodinjstva 
morala začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Zaradi spremembe določenih predpisov, Zveza računovodij, 
finančnikov in revizorjev Slovenije, Slovenski inštitut za revizijo ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, podajajo dopolnitve navodila. 
Več: http://skrci.me/ReLs7   
  

 

:: Na začetek 

 

Seminar "Financing Local Development Strategies” 

Evropska mreža za razvoj podeželja 12. novembra v Bruslju prireja seminar z naslovom "Financing Local Development Strategies”, ki je 
namenjen zlasti lokalnim akcijskim skupinam in na katerem bodo obravnavani različni finančni mehanizmi za olajšanje izvajanje 
LEADER projektov (lokalne razvojne strategije). Več informacij: mreza-podezelje.mko@gov.si 
 

Število kmetij v EU upada, vendar se njihova velikost in gospodarska proizvodnja povečujeta 

Ekonomsko poročilo o kmetijstvu, ki ga je v četrtek objavila Evropska komisija kaže, da število kmetij v EU upada, vendar se je po 
drugi strani v zadnjih letih povprečna velikost kmetij povečala za 3,8 % letno, njihova standardna gospodarska proizvodnja pa za 5,2 % 
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letno. Poročilo na podlagi zadnjih razpoložljivih statističnih podatkov (iz leta 2010) ugotavlja, da so spremembe izrazitejše v državah 
članicah, ki so se EU pridružile leta 2004 in 2007. V nekaterih od teh držav se je gospodarska proizvodnja povečala za več kot 10 % 
letno, pri čemer pa je treba upoštevati, da je bila njihova osnova bistveno nižja. Glede starostne strukture poročilo kaže, da je okrog 
30 % upravljavcev kmetij starejših od 65 let in da so lastniki manjših kmetij običajno starejši. Poročilo poleg tega ugotavlja, da je 
povprečna velikost ekoloških kmetij večja od povprečne velikosti vseh kmetij skupno. Leta 2010 je bilo v EU 12 milijonov kmetij, ki so 
skupno obsegale 172 milijonov hektarov zemlje in zaposlovale 25 milijonov ljudi. Več: http://skrci.me/tkxHz 
  

 

:: Na začetek 

 

Predstavitev zaključnega poročila strokovni javnosti o rezultatih dela na projektu Prehranske in 
zdravstvene trditve na živilih 

Vabljeni na predstavitev zaključnega poročila strokovni javnosti o rezultatih dela na  projektu V7-1107 - Prehranske in zdravstvene 
trditve na živilih (CRP “Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020”), ki bo v petek, 15. novembra 2013 ob  9:00 uri na Upravi za varno 
hrano, veterinarstvo  in varstvo rastlin, MKO, Dunajska 22 Ljubljana v sejni sobi št. 618 (6. nadstropje, levo).  
Zaradi omejenega prostora je potrebna predhodna prijava. Zainteresirani se lahko prijavite na mreza-podezelje.mko@gov.si. Na voljo 
je še 5 prostih mest. 
 

Dan odprtih vrat učnega sadovnjaka 

Vabljeni na Dan odprtih vrat učnega sadovnjaka, ki bo v soboto, 2. novembra 2013 od 16. ure dalje, na sedežu Zavoda Svibna na 
Brezovski Gori 19. Mladi sadovnjak, ki nastaja kot učno mesto v okviru projekta "Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih", 
odpira svoja vrata v času starodavnega praznika zahvale za letino. Ob predstavitvi dosedanjega dela v projektu se bodo tako dotaknili 
tudi starega izročila, povezanega s sadjem, in starih prazničnih šeg, večer pa zaključili ob sadnih dobrotah.  
Več: www.zavod-svibna.si/assets/Uploads/VabiloDanodprtihvratsadovnjakZS2.pdf  
 

16. Slovenski festival vin 

21. in 22. novembra 2013 bo že 16 leto zapored v Grand hotelu Union v Ljubljani potekal Slovenski festival vin, ki je najprestižnejši 
vinski dogodek v Sloveniji. Kot že zadnjih 5 let bo ob Slovenskem festivalu vin potekal tudi 6. Festival KULinarike. Na njem so 
organizatorji festivala v zadnjih letih s tematsko orientiranimi vsebinami in kuhanjem v »živo kuhanje«, katerega so organizirali kot 
prvi pri nas, poželi ogromno pohval obiskovalcev. Več: http://slovenskifestivalvin.si/slo/sfv 
 
 

Okusi Radol'ce 

Javni zavod Turizem Radovljica bo 2. novembra 2013 v Radovljici predstavil Radolške specialitete pripravljene iz lokalnih sestavin. 
Projektu "Okusi Radol'ce" se je pridružilo 8 gostiln in restavracij v občini. Ponujajo 11 različnih menijev, ki vključujejo njihove hišne 
in pa lokalne specialitete. Poanta projekta je povezovanje z lokalnimi pridelovalci, tako da bodo jedi pripravljene iz sestavin, ki so 
zrasle na okoliških poljih. Razvajate se lahko cel mesec november.  
Več: www.napovednik.com/dogodek273267_okusi_radolce 
 
 

Martinovanje Haloze 2013 

Če želite doživeti pravo martinovanje, je treba obiskati kraje, kjer raste vinska trta, kjer ljudje živijo od pridelave vina in so z običaji 
martinovanja tesno povezani. V Halozah v času martinovanja odprejo vrata številne “pivnice” in vinske kleti. Vabimo vas, da s svojim 
obiskom prispevate k ohranjanju tega lepega običaja v Halozah. Program Martinovanje Haloze: http://martinovanje.blogspot.com/ 
 

Prikaz peke kruha v krušni peči 

Na kmetijskem oddelku Tehniškega muzeja Slovenije Bistra pri Vrhniki, si boste 17. novembra od 15. do 18. ure lahko ogledali kako so 
včasih pekli kruh. Demonstratorka bo pokazala postopek starega načina peke kruha, od mesenja testa do peke kruha v krušni peči. 
Obiskovalci boste kruh lahko tudi poizkusili.  Več: http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/prikaz-peke-kruha-v-krusni-peci/87200/ 
 

Forum Izzivi Evrope 2020 

Z letom 2014 vstopa Evropska unija v novo sedemletno finančno obdobje, ki s prenovljenimi programi in finančnimi pravili obeta 
prijaznejši dostop do evropskih sredstev. Na dvodnevnem forumu Izzivi Evrope 2020, ki bo potekal 25. in 26. novembra na Bledu, bo 
več kot 20 izkušenih strokovnjakov za pridobivanje sredstev EU delilo svoje  znanje in izkušnje s področja črpanja nepovratnih sredstev 
in drugih oblik finančnih instrumentov EU. Prvi dan foruma bo namenjen praktičnim vidikom uspešnega vodenja evropskih projektov, 
drugi dan pa bodo v ospredju novosti ključnih programov, ki bodo podpirali vlaganja v konkurenčnost, inovacije, rast in delovna mesta 
v Evropski uniji – v Evropo 2020. Več: www.izzivieu.uradni-list.si/ 
 

Pregled dogodkov 

2. november - Dan odprtih vrat učnega sadovnjaka. Brezovska Gora. Več: www.zavod-
svibna.si/assets/Uploads/VabiloDanodprtihvratsadovnjakZS2.pdf 
2. november - Okusi Radol'ce. Radovljica. Več: www.napovednik.com/dogodek273267_okusi_radolce 
2.-17. november - Martinovanje Haloze 2013. Več: http://martinovanje.blogspot.com/ 
7. november - 1. nacionalna konferenca Spodbujamo zelena delovna mesta. Ljubljana. Več: 
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www.umanotera.org/upload/files/ZDM_vabilo_KONCNA.pdf 
12. november - Evropska konferenca o biotski raznovrstnosti. Bruselj. Več: 
www.amiando.com/BiodiversityConferenceBrussels2013.html?page=1036280 
13. november - Prvi evropski podeželski parlament. Bruselj. Več: europeanruralparliament.com 
17. november - Prikaz peke kruha v krušni peči. Bistra pri Vrhniki. Več: http://prireditve.rtvslo.si/prireditev/prikaz-peke-kruha-v-
krusni-peci/87200/ 
25. in 26. november - Forum Izzivi Evrope 2020. Bled. Več: www.izzivieu.uradni-list.si/ 
 
  

 

 

 

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 

 2. javni razpis ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, 
samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013  
Rok za prejem ponudb: 27.11.2013 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1106  

 Javni razpis za ukrep predelava in trženje  
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1105  

 Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1104  

 Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu  
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1096  

 Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1088  

  
  

 

:: Na začetek 

  
  

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 
Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 

 
Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja.  

Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
 

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2007-2013 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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